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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne___________________sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Poročilom o delu Lokalne akcijske 
skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2007-2012. 
 

 
2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 187-6/2013 
Nova Gorica,  
                                                                                                      
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:  187-6/2013-14 
Nova Gorica, 14. junija 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je na seji dne 27.05.2013 obravnaval Poročilo o 
delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica (v nadaljnjem 
besedilu: LAS) za obdobje 2007-2012 in sprejel sklep št. 900-5/2011-66, v katerem 
predlaga, da se  navedeno poročilo uvrsti kot točko dnevnega reda julijske seje Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 
LAS je bila ustanovljena s sklepom župana dne 09.10.2003 z namenom usmerjanja in 
usklajevanja aktivnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, vezanih na problematiko 
drog. 
LAS je strokovno in posvetovalno telo za župana, Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica in druge organe občine kot tudi za posamezne izvajalce programov preprečevanja 
zasvojenosti. 
Naloge LAS-a so: 
- proučevanje stanja in načrtovanje ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po 

prepovedanih drogah, 
- spremljanje in koordiniranje ukrepov za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, 
- usklajevanje in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje uporabe 

prepovedanih drog, 
- oblikovanje predlogov za sofinanciranje programov preprečevanja uporabe drog, 
- priprava poročil za Mestni svet, 
- druge aktivnosti vezane na preprečevanje zasvojenosti. 
 
LAS Nova Gorica je med najbolj aktivnimi v državi in je bil že večkrat izpostavljen kot 
primer dobre prakse dela na področju preprečevanja zasvojenosti. Mestna občina za ta 
namen vsako leto v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje aktivnosti. Pregled dela 
LAS in izvedenih aktivnosti po letih je predstavljen v prilogi. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo ter sprejme predlagani sklep.                                                                        
                
                                                          
Pripravili: 
 
Marinka Saksida                                                                                           Matej Arčon 
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti                                                      ŽUPAN 
                                                                                                                
Majda Stepančič 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
 
PRILOGE:  
- Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica 

za obdobje 2007-2012, maj 2013 
- Raziskava  


